
 

Opatření ředitele školy č. 10 - 2020/2021 

Hodnocení maturitních zkoušek 
Strana  1/9 

 

HODNOCENÍ MATURITNÍCH ZKOUŠEK 

 
Zkoušky z českého jazyka a literatury 

 
Celkové hodnocení zkoušky z českého jazyka a literatury je tvořeno hodnocením písemné práce 

(40%) a hodnocením ústní zkoušky (60%). Celkové hodnocení je tedy aritmeticky 

zaokrouhleným váženým průměrem obou dílčích hodnocení.  

  

Žáci, kteří k přihlášce přiloží doporučení k přiznání uzpůsobení podmínek pro konání 

maturitní zkoušky vydané školským poradenským zařízením, konají maturitní zkoušku za 

podmínek odpovídajících jejich znevýhodnění uvedených v příloze č. 3 vyhlášky č. 177/2009 

Sb.  

  

Výsledky profilové části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury se zapisují do Záznamu 

o hodnocení. 

  

Písemná práce  

  

Hodnocení písemné práce z českého jazyka a literatury se provádí na bodové škále 0 – 30 bodů. 

Pro úspěšné vykonání písemné práce je stanovena minimální hranice 12 bodů.  

  

Kritéria hodnocení jsou stanovena v Příloze č. 1.  

  

Ústní zkouška  

  

Hodnocení ústní zkoušky z českého jazyka a literatury se provádí na bodové škále 0 – 28 bodů. 

Pro úspěšné vykonání ústní zkoušky z českého jazyka a literatury je stanovena minimální hranice 

13 bodů.  

 

Kritéria hodnocení u ústní zkoušky zahrnují:  

 

a) rozsah, přesnost a obsah sdělení,   

b) rozsah a přesnost analýzy textu,  

c) plynulost projevu, argumentace.  

  

Změna platná pro jarní termín MZ ve školním roce 2020/2021  

  

Na základě Opatření obecné povahy MŠMT ČR č.j. MSMT-3267/2021-1 ze dne 29. 1. 2021, část 

X. se koná profilová zkouška z cizího jazyka v jarním termínu pouze ve formě ústní zkoušky. 

Hodnocení zkoušky z cizího jazyka proto tvoří pouze hodnocení ústní zkoušky. To platí i pro 

všechny opravné a náhradní zkoušky u žáků, kteří konali řádný termín maturitní zkoušky podle 

zákona č. 135/2020 Sb. Ustanovení § 79 odst. 5 školského zákona se nepoužije.  
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Kritéria hodnocení ústní zkoušky z českého jazyka a literatury 

 
Žák je hodnocen v 7 oblastech, nejvýše může získat 28 bodů. K úspěšnému splnění ústní 

zkoušky z českého jazyka a literatury musí dosáhnout minimálního počtu 13 bodů a splnit vnitřní 

podmínky hodnocení ústní maturitní zkoušky. 
 

 Dílčí část   Ověřované vědomosti a dovednosti   Body  

 Analýza uměleckého textu  

  

 I. část  

• zasazení výňatku do kontextu díla  

• téma a motiv  

• časoprostor  

• kompoziční výstavba  

• literární druh a žánr  

5  

 II. část  

• vypravěč / lyrický subjekt  

• postavy  

• vyprávěcí způsoby  

• veršová výstavba  

4  

 III. část  

• jazykové prostředky a jejich funkce ve 

výňatku  

• tropy a figury a jejich funkce ve výňatku  

3  

 Literárněhistorický kontext  • kontext autorovy tvorby  

• literární / obecně kulturní kontext  
4  

 Analýza neuměleckého textu   I. část  

• souvislost mezi výňatky  

• hlavní myšlenka textu  

• podstatné informace  

• funkce a zaměření textu (např. účel, adresát)  

3  

 II. část  

• funkční styl  

• slohový postup  

• slohový útvar  

• jazykové prostředky a jejich funkce ve 

výňatku  

5  

Výpověď v souladu s 

jazykovými normami a se 

zásadami jazykové kultury  

  4  
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 Vnitřní podmínky hodnocení  

1. podmínka  Žák musí získat z analýzy uměleckého textu a literárněhistorického 

kontextu alespoň 4 body. Pokud získá méně než 4 body, je za ústní 

zkoušku celkově hodnocen 0 body.  

2. podmínka  Žák musí získat z analýzy uměleckého textu alespoň 3 body. Pokud 

získá méně než 3 body, je za ústní zkoušku celkově hodnocen 0 body.  

3. podmínka  Pokud žák získá v některé z dílčích částí ústní zkoušky 0 bodů, může 

být v kritériu výpověď v souladu s jazykovými normami a zásadami 

jazykové kultury hodnocen maximálně 3 body.  

  

   

Klasifikace: výborný           28 – 25 b. 

                     chvalitebný      24 – 20 b. 

                     dobrý                19 – 17 b. 

                     dostatečný        16 – 13 b. 

                     nedostatečný    12 – 0 b.  

 

 

Zkoušky z cizího jazyka  
 
Celkové hodnocení zkoušky z cizího jazyka je tvořeno hodnocením písemné práce (40%) a 

hodnocením ústní zkoušky (60%). Celkové hodnocení je tedy aritmeticky zaokrouhleným 

váženým průměrem obou dílčích hodnocení.  

 

Kritéria hodnocení zahrnují:  

 a) rozsah, přesnost, účelnost, organizace a obsah sdělení,  

 b) rozsah a přesnost použitých gramatických jevů,  

 c) rozsah a přesnost použité slovní zásoby,  

 d) výslovnost, intonace a plynulost projevu (u ústní zkoušky).  

 

Žáci, kteří k přihlášce přiloží doporučení k přiznání uzpůsobení podmínek pro konání maturitní 

zkoušky vydané školským poradenským zařízením, konají maturitní zkoušku za podmínek 

odpovídajících jejich znevýhodnění uvedených v příloze č. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb.  

 

Výsledky profilové části maturitní zkoušky z cizího jazyka se zapisují do Záznamu o hodnocení. 

 

Písemná práce  

Hodnocení písemné práce z cizího jazyka se provádí na bodové škále 0 – 36 bodů. Pro úspěšné 

vykonání písemné práce je stanovena minimální hranice 16 bodů.  

Kritéria hodnocení jsou stanovena v Příloze č. 3.  
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Příloha č. 3 - Kritéria hodnocení 1. části písemné práce z cizího jazyka 
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Příloha č. 3 - Kritéria hodnocení 2. části písemné práce z cizího jazyka 

 

 
 

 
Společná ustanovení 

• Pokud žák obdrží 0 bodů za 1. deskriptor v oddíle IA (1. část PP) nebo ve sloupci I (2. část PP), tato část PP se dále nehodnotí.  

• Nečitelný text se považuje za chybný. 
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Ústní zkouška  

Hodnocení ústní zkoušky z cizího jazyka se provádí na bodové škále 0 – 39 bodů. Pro úspěšné 

vykonání ústní zkoušky z cizího jazyka je stanovena minimální hranice 18 bodů. 

 

Změna platná pro jarní termín MZ ve školním roce 2020/2021  

 

Na základě Opatření obecné povahy MŠMT ČR č.j. MSMT-3267/2021-1 ze dne 29. 1. 2021, 

část X. se koná profilová zkouška z cizího jazyka v jarním termínu pouze ve formě ústní 

zkoušky. Hodnocení zkoušky z cizího jazyka proto tvoří pouze hodnocení ústní zkoušky. To 

platí i pro všechny opravné a náhradní zkoušky u žáků, kteří konali řádný termín maturitní 

zkoušky podle zákona č. 135/2020 Sb. Ustanovení § 79 odst. 5 školského zákona se nepoužije. 

 
 
Kritéria hodnocení profilové části maturitní zkoušky – odborné předměty 
 

Pokud nebude stanoveno maturitní zkušební komisí jinak, navrhuje ředitel následující kritéria 

hodnocení ústní zkoušky odborných předmětů profilové části maturitní zkoušky před zkušební 

komisí: 

1. Žák si losuje před maturitní komisí z 20 – 30 otázek, poté má 15 minut na přípravu a 

15 minut na zodpovězení vylosované otázky.  

 

2. Zkoušku vede zkoušející, případně přísedící. Otázky může klást kterýkoliv člen 

maturitní komise bez omezení. 

 

3. Klasifikace je stanovena ve stupnici 1 – 5 následujícím způsobem: 

 

a) stupeň 1 – výborný: Žák zvládá bez pomoci systematicky, přehledně a bez chyb 

veškerou zkoušenou látku, orientuje se v otázce a zvládá i veškeré doplňující otázky. 

 

b) stupeň 2 – chvalitebný: Žák zvládá s drobnou pomocí systematicky, přehledně a bez 

chyb veškerou zkoušenou látku, orientuje se v otázce a zvládá i veškeré doplňující otázky. 

 

c) stupeň 3 – dobrý: Žák zvládá s pomocí zkoušenou látku, orientuje se v otázce a zvládá 

s pomocí i veškeré doplňující otázky. 

 

d) stupeň 4 – dostatečný: Žák prokáže schopnost zvládnout s pomocí základní 

dovednosti, vědomosti ve zvolené maturitní otázce. 

 

e) stupeň 5 – nedostatečný: Žák neprokáže schopnost zvládnout ani s pomocí základní 

dovednosti a vědomosti, ve zvolené maturitní otázce se neorientuje a ani s pomocí 

nezvládá doplňující otázky, případně dělá zásadní chyby. 

 

3. Výsledné hodnocení provedou zkoušející a přísedící a navrhnou maturitní komisi 

známku. V případě, že se na navržené známce neshodnou, předloží maturitní komisi oba 

své návrhy. 
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4. Výslednou známku schvaluje maturitní komise hlasováním. 

 

Ukončování studia se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. a vyhláškou MŠMT ČR č. 177/2009 Sb. 

v aktuálním znění. 

 

 

 

 

V Hranicích 13. února 2021 

 

 

 

Mgr. Petr Flajšar 

ředitel školy 

 

 

 

 

 

Projednáno a schváleno maturitní komisí v Hranicích dne …………………………  
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